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Sinopsi
Prepara’t per viatjar al passat i al present de la Xina, a 

través d’aquesta deliciosa obra coral composta per set 

històries d’animació sorprenent. Amb protagonistes 

entranyables com una família de conills, un nen que fa 

els deures al restaurant dels seus pares o una àvia i el 

seu net que viuen al camp. Històries úniques d’amor, 

creixement i reptes vitals narrades amb fantàstiques 

tècniques d’animació que van des de l’aquarel·la, la 

pintura amb tinta o el collage.

Una pel·lícula màgica i única que ens recorda que 

sempre és millor veure el costat bo de la vida.

La bellesa 
de la vida
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COMPETICIÓ DE LLARGMETRATGES

Benlai Pictures
Wang Lei és el director general 

de Benlai Pictures i ha produït 

pel·lícules i sèries animades 

d’èxit a la Xina, com Pleasant Goat 

and Big Big Wolf, McDull, Kung Fu 

Kindergarten, Boonie Bears: The Big 

Top Secret o Kung Fu Brothers. La idea de crear una 

antologia animada de llibres il·lustrats va sorgir del 

seu fi ll, qui li va recordar la gran quantitat de tresors 

ocults en el món de la literatura infantil. I si reunim 

diversos contes sobre l’amor i la bellesa de la vida 

en un sol llargmetratge perquè el puguin veure pares 

i fi lls plegats? I amb aquesta qüestió com a idea de 

projecte, Wang va triar set títols i va sortir a buscar 

animadors disposats a participar. Així va ser com va 

triar set animadors independents, amb estils únics i 

especials. Cada animador va encarregar-se de produir 

una de les set històries, amb un resultat sorprenent: 

La bellesa de la vida, una pel·lícula animada basada en 

contes il·lustrats, s’estrena als cinemes! Aquest és un 

fet sense precedents, com a mínim, a la Xina. Una obra 

que ja ha arribat al cor d’una part del món i que podria 

arribar al del món sencer.



Un projecte de Mitjà patrocinador Amb el suport de

Sabies que...?

Per a després del cinema...

Les petites coses
Aquesta pel·lícula busca fer-nos 

connectar amb la pau i les 

alegries del dia a dia. L’encant 

de la rutina i de les petites 

coses s’uneixen per donar 

lloc a un seguit d’històries on, 

irremeiablement, ens hi veurem 

refl ectits i refl ectides. Amb 

converses i experiències que 

formen part de la quotidianitat, 

ens adonem de la màgia que 

també tenen els dies normals i la 

vida en general. Amb quin conte o 

personatge t’has identifi cat més? 

I amb quin menys? Quin fi nal t’ha 

sorprès més? Per què?

Tècniques 
artesanals
L’estil visual de La 
bellesa de la vida
es desmarca de les 
tendències actuals 
en tecnologia de 
l’animació, per donar 
pas a tècniques més 
manuals i laborioses. 

No és estrany trobar dibuixos fets i pintats a 

mà amb llapis o retoladors de colors. L’stop 

motion és la tècnica emprada en algunes de 

les històries, en combinació amb l’animació 

tradicional i 2D. Has detectat alguna tècnica 

d’stop motion en específi c? Quina? 

En quina de les històries?

Després de veure-les totes, és hora de valorar 
quantes estrelles es mereix cada història! Pinta 
l’interior de les estrelles del color que vulguis! 

Si les omples totes, vol dir que el conte t’ha agradat 
MOLT. Però si no en pintes cap, aleshores vol dir que no 
t’ha agradat gens ni mica... Per conèixer la teva opinió, 
tingues en compte com t’has sentit quan veies la 
pel·lícula: si has rigut, si has plorat, si t’has avorrit...


